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Kapitola 1 

Úvod 

 

1.1 Cíl práce, před čím se stálo 

Cíl. Cílem práce bylo vytvořit pohodlný nástroj na editování modelu světa pro IVE   

(an intelligent virtual environment), který se do dnešní doby vytváří pomocí xml 

kódu a jazyka Java. Vytvořený nástroj měl být jednoduchý, pohodlný a přívětivý 

z uživatelského hlediska a měl zřetelně zjednodušit vytváření světů pro IVE.  Stal by 

se tak nástrojem pro tvorbu rozsáhlých virtuálních světů pro IVE  s využítím při 

výuce programování řízení virtuálních postav a IVE by tímto bylo zpřístupněno 

mnohem širšímu okruhu lidí. 

Před začátkem práce bylo nutné se seznámit s prostředím IVE, jak se s ním pracuje   

a vytvořit si v něm nějaký jednoduchý svět. Po vzniku světa bylo na první pohled 

jasné, že popisovat model světa pomocí xml a Javy se zdá být omezující pro zájemce 

nestudující informatiku. Tvorba modelu světa byla dosti zdlouhavá, nepřehledná      

a snadno se dalo udělat mnoho chyb. 

Prvotní pohled na budoucí editor, pojmenovaný jako IVE editor, byl zřejmý.      

Bude  to jakési „klikací“ prostředí umožňující tvorbu virtuálních světů pro IVE -  

editaci topologie světa, objektů a umělé inteligence virtuálních postav.   

Požadavky. Editor by měl zakrýt pohled na vytváření modelu světa v xml                

a zjednodušit ho pomocí vhodného grafického uživatelského rozhraní. Přitom však 

zachovat zpětnou kompatibilitu výsledného naeditovaného světa v podobě xml kódu 

v souboru, neboť ten je následně spouštěn v IVE.  Další požadavek byl, aby se 

v aplikaci daly editovat veškeré vlastnosti IVE světa, dle jeho specifikace. Jednalo se 

především o editování topologie světa, lokací, objektů, procesů a jejich 

hierarchického plánu, géniů pro lokace a géniů pro Enty a práce s repositářem. 

Stejně jako většina dnešních vývojových prostředí by měl i navrhovaný editor 

nabízet možnost sdružit vytvářenou práci do jednoho celku - projektu. Projekt by 

měl představovat rozpracovaný svět uložený v jednom nebo více souborů.               
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V neposlední řadě byl kladen požadavek vytvořit grafické uživatelské rozhraní             

s přehledným a jednoduchým ovládáním. 

Rozdělení práce. Protože jsem na editoru začal pracovat společně se studentem 

Jiřím Vorbou, bylo nejprve nutné rozdělit si práci tak, abychom na sobě nebyli tolik 

závislí a zároveň byly dovedeny výsledky našich prací do konečného funkčního 

editoru. Měl jsem na starosti procesy a cíle, mysl aktorů (génie) a komponenty 

kolem načítání a ukládání dat. Jiří Vorba navrhl jádro aplikace a zaměřil se na práci 

kolem objektů a lokací. Kromě několika setkání, kde se řešily společné  klíčové 

body, byly naše práce samostatné a nezávislé. 

Znalosti a výsledná činnost. Na začátku vývoje nebylo zcela jasné, co je nutné znát 

a umět, jak podrobně znát programovací jazyk Java, technologie pro práci s xml 

dokumenty, objektově orientovaný návrh a techniky z oblasti návrhových vzorů. 

Jaké nástroje pro vytváření grafického uživatelského rozhraní a další jiné nástroje se 

pro vývoj budou používat. Proto bylo bezpodmínečnou nutností před vývojem 

aplikace seznámení se s programovacím jazykem Java, technologiemi kolem 

zpracování xml dokumentů, s nástroji pro vývoj grafického uživatelského rozhraní    

a usecase diagramů. Dobře prostudovat IVE a k němu přidružené dokumentace        

a následně vytvořit jednodušší virtuální svět s objekty, lokacemi a  hierarchickým 

plánem procesů pro virtuální postavy. Poté následovala specifikace, kompletní 

analýza celého editoru, implementace, testování, tvorba vlastního rozsáhlého 

virtuálního světa, vypracování uživatelské příručky a tutoriálu, programátorské 

dokumentace a v neposlední řadě musel vzniknout text k této bakalářské práci. 

 

1.2 Struktura práce 

Práce je rozdělena na 8 kapitol a každá z nich na několik podkapitol. Po tomto 

úvodu následuje 2. kapitola s názvem IVE, kde přiblížím používanou terminologii, 

projekt IVE a techniky v něm použité. Hlavní části popisující výslednou aplikaci 

jsou v kapitolách 2 a 3 (Analýza a Implementace). Jsou zde především nastíněny 

obecné požadavky a problémy, před kterými se stálo s následným návrhem řešení     

a implementací. Jako většina jiných velkých softwarových aplikací prošel                  

i vytvořený editor fází testování, které je popsáno ve 4. kapitole. Zde je uvedeno 
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jakými způsoby se editor testoval a představen vytvořený ukázkový svět, který 

ověřil kompletní funkčnost a byl hlavním bodem testování. V následující kapitole je 

popsáno několik návrhů na rozšíření nebo vylepšení editoru v rámci budoucí práce. 

Nakonec se v práci věnuji virtuálním lidem a použítí IVE a IVE editoru ve výuce. 

 

Kapitola 2  

IVE 

 

2.1 Úvod 

V této kapitole se zmíním o IVE (an intelligent virtual environment - inteligentním 

virtuálním prostředí). Přiblížím čtenáři tento projekt, shrnu základní techniky  v něm 

použité a popíši použitou terminologii, kterou dále v textu používám. Alespoň 

částečné seznámení se s IVE je bezpodmínečnou nutností pro tvorbu virtuálních 

světů v IVE editoru. 

 

2.2 Projekt IVE 

IVE [13] je studentský softwarový projekt zaměřený na modelování rozsáhlých 

světů s virtuálními lidmi. Svět v IVE se skládá z lokací organizovaných do stromové 

struktury obsahující různé objekty a virtuální postavy. Tyto simulované virtuální 

postavy mají své cíle, jež se snaží ve virtuálním světě neustále dosahovat. Vnímají 

prostředí, ve kterém se pohybují a dělají rozhodnutí na základě momentálního stavu 

světa. Nevybírají akce na základě minulosti ani nepoužívají paměť, chovají se 

reaktivně. 

Prostředí, ve kterém se virtuální lidé pohybují je inteligentní – simulovaní lidé 

nemusí mít podrobnou znalost o prostředí, nemusí přesně vědět jak zacházet 

s objekty a jak provádět různé akce. Samotné IVE je schopné vést tyto postavy         
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a radit jim. Jediné co potřebují je cíl, tedy musí vědět,  co chtějí ve světě dělat. Jak to 

mají provést je již řízeno konceptem teorie affordancí [6].  

Objekty. V IVE rozeznáváme 2 druhy fyzických entit: objekty a actory. Actoři 

představují těla virtuálních lidí. Každý objekt a actor má tzv. atributy, odpovídající 

jejich fyzickým vlastnostem a nachází se na nějakém místě v hierarchickém stromu 

lokací (obr. 1). Objekty v IVE jsou „chytré“ (ve smyslu smart objects[ ]) , obsahují 

důležité grafické informace, ale neobsahují samotnou umělou inteligenci. Objekty 

poskytují tzv. affordance (viz. níže) – každý objekt je schopen o sobě předat seznam 

procesů, v jejichž slotech bude umístěn jako zdroj. (Každý proces má sloty, do 

kterých se umísťují zdroje – objekty světa). Všechny objekty patří k nějaké 

nadřazené komponentě, což je buď objekt (např. polštář je součástí postele) nebo 

lokace (např. televize je součástí domku). 

Actor, Génius, Ent. Actor představuje objekt světa – figura. Génius je mozek 

actora, jeho mysl. Jde o funkci, která řeší problém výběru akcí (action selection 

problem) – tj. co má aktor provést v dalším kroku simulace v závislosti na aktuálním 

stavu svého těla, svých záměrech a stavu okolního prostředí. Dvojici génius-actor 

budeme označovat slovem Ent. 

Topologie. Svět se skládá z lokací, ve kterých jsou umístěny objekty. Lokace jsou 

organizovány v hierarchické stromové struktuře spojené s LOD technikou (obr. 1). 

Jednotlivé úrovně stromu odpovídají LOD úrovním. LOD hodnota jakéhokoliv 

objektu je poté definována jako odpovídající LOD úroveň lokace, ve které se objekt 

nachází. LOD je zkratka za level-of-detail a je to technika využívána zejména 

v grafice. Není třeba počítat povrchy vzdálených objektů mající velikost méně než 1 

pixel. Je ovšem třeba určit úroveň detailu, která udává, jak přesně se má ten který 

objekt zobrazit. Totéž se v IVE provádí pro vlastní simulaci: je nutné určit, jak 

precisně má být simulace v daném místě provedena. Vyšší úroveň koresponduje       

s místy, na něž se uživatel dívá, s místy sousedícími s výhledem  a s místy, kde se 

odehrávají události důležité pro další průběh děje. Dále je třeba říci, jak konkrétně 

má simulace pro danou úroveň detailu proběhnout. V IVE se za tímto účelem 

využívá hierarchická dekompozice procesů (obr. 2). 
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Obr. 1 Místa jsou sdružována do oblastí, ty do nadoblastí a tak dále (televize  je v domě, dům ve 
městě, město v předměstí, předměstí v centru města, atd. ). Modrá čára představuje pomyslnou 

membránu procházející skrz hierarchii lokací. Pouze lokace nacházející se nad touto pomyslnou 
membránou existují a jsou simulovány.  Obrázek byl převzat z [18]. Více o lokacích a technice LOD 

popsáno v práci [18, 20].  

Teorie affordancí. Jak již bylo výše zmíněno prostředí je inteligentní v tom smyslu, 

že vede virtuální postavy, říká jim, jak konat ve světě, jak používat objekty               

a provádět s nimi akce. Pro vytvoření takového prostředí byla využita teorie 

affordancí, jejíž základní principy vyložil ekologický psycholog James J.Gibson. 

Podle jeho názoru se snažíme vnímat prostředí podle toho, co nám nabízí objekty 

kolem nás, než podle jejich fyzických vlastností. “…the affordances of the 

environment are what it offers the animals, what it provides or furnishes“ [6]. 

Například, když vidíme židli, nedíváme se na její detailní vlastnosti, nevnímáme její 

přesnou výšku nebo jak je tvrdá, vnímáme ji jako objekt, který nám umožní sednout 

si. Výhoda tohoto konceptu je blízké spojení s akcemi virtuálního člověka. Tedy 

vychází z toho, že v objektech (v jejich povrchu, tvaru)  je implicitně skryto, jaké 

akce může virtuální postava s objektem provádět. Objekty na ně „křičí“, co s nimi 

mají udělat. Klika volá „stiskni mě“, schod „stoupni na mě“, pivo „vypij mě“ apod. 

Pokud umožníme virtuálním lidem přímo vnímat možné akce ve světě, není již 

nutné emulovat kognitivní procesy v jejich mysli, které jsou stále z pohledu 

výzkumu umělé inteligence a psychologie nejasné. Affordance jsou invarianty:       

tj. jsou v objektech přítomny nezávisle na pozorovateli a různí pozorovatelé mají 

různé sklony affordance vidět. Koncept affordancí je také například použit ve 

světoznámé komerční hře The Sims [19]. 
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Akce. Akce jsou vnímány jako jisté transformace vlastností objektů. Každý virtuální 

člověk se musí rozhodnout jakou akci provede, aby uspokojil svůj cíl, záměr. Akce 

v IVE mají stejný status jako objekty. Jsou entitami umístěny ve virtuálním světě 

(např. přímo v nějaké lokaci) a mohou být tedy virtuálními lidmi vnímány přímo. 

„Přímé vnímání“ z implementačního hlediska znamená, že pro daný cíl je řídící 

algoritmus virtuálního člověka schopen nalézt proces, kterým dosáhne zvolený cíl 

v čase O(n) (n je celkový počet procesů, pomocí kterých lze dosáhnout zvolený cíl). 

Každý proces je vybaven tzv. slotem. Vztah mezi procesem a objektem je 

reprezentován referencí (link) z objektu do konkrétního slotu (obr. 3). Reference      

a sloty jsou také vnímány virtuálními lidmi přímo. Příklad: Mějme virtuálního 

člověka s cílem zapnout televizi. Proces uspokojující jeho záměr bude mít alespoň 3 

sloty odkazující na následující objekty: něco co lze sledovat („co nabízí možnost 

sledování“ – např. televize), něco s čím lze zapnout („co nabízí možnost zapínání“ – 

např. ovladač), něco co umí provést zapnutí („co nabízí schopnost zapnout“ – např. 

actor, ale už ne třeba moucha).  

 

Obr. 2 Procesy, lokace a objekty jsou v IVE organizovány do hierarchické struktury úzce spojené 

s LOD technikou. Při horizontálním řezu všech stromů si úrovně LODu vzájemné odpovídají. 

Obrázek převzat z [2] 

Procesy. Místo o akcích mluvíme o procesech, které se mohou skládat z dalších 

procesů (podprocesů). Každý proces vyžaduje určité zdroje, se kterými je spuštěn, 

proto má definované tzv. sloty, do kterých se vkládají objekty světa (actor, fyzické 

objekty, lokace) (obr. 3). Slot v procesu má název odpovídající jménu role, do které 

je objekt v procesu vložen.  
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Obr. 3 Reference objektů směřují do příslušných slotů v procesu. Actor přímo vnímá „suitabilitu“, 

určující,  zda proces se zvolenými zdroji je vhodný ke spuštění.  

Enti  mají danou množinu cílů, které se snaží ve světě plnit - top level cíle. Každý cíl 

může mít více způsobů jak ho dosáhnout. V IVE se tak udržuje pro každý cíl 

množina procesů, jež ho implementují, a tento cíl lze splnit úspěšným spuštěním 

libovolného z nich.  

Procesy mohou být provedeny atomicky nebo rozloženy na podprocesy. U každého 

z nich definujeme minimální a maximální LOD hranice – minLod (hranice mezi 

neexistujícím a atomickým stavem procesu) a maxLod (hranice mezi atomickým      

a rozloženým stavem procesu). Stav procesu poté záleží na LODu actora, který je 

spuštěn jako zdroj tohoto procesu. Stav procesu může být atomický, neexistující 

nebo rozložený. Proces je atomický (jediný stav ovlivňující změny ve světě) pouze 

tehdy, jestliže LOD actora je mezi hodnotami minLod a maxLod. Proces neexistuje, 

jestliže je LOD příliš nízké. Pokud proces běží a LOD actora se snížilo pod hranici 

minLod, je proces zastaven a zrušen. Atomický proces čeká dokud neskončí jeho čas 

a poté změní stav světa. Pokud je proces rozložený na více podprocesů, neprovádí 

žádné akce, pouze čeká na dokončení jeho podprocesů. Proces se může stát 

atomickým pokud se aktuální LOD dostane mezi jeho hodnoty minLod a maxLod. 

Výše bylo uvedeno, že Ent má přiřazen cíl a k němu se snaží nalézt proces jež ho 

implemetuje. Pro rozhodnutí, který proces bude vybrán slouží tzv. suitabilita – 

mechanismus, určující, jak vhodné zdroje jsou v procesu umístěny. Pokud tedy 

existuje více procesů implementující daný cíl, je vybrán ten, který má nejvyšší 

hodnotu suitability. 
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Vybraný proces se neexpanduje na podprocesy přímo, je rozložen na podcíle, které 

musí být vykonány pro splnění tohoto procesu. Tyto cíle mají také své sloty,          

do kterých jsou dosazovány objekty s nadřazených procesů. 

 

Obr. 4  G  značí „Goal“ – Cíl. P značí „Process“ – proces. Hlavní cíl je implementován jedním 

procesem a ten se rozpadá na další podcíle. Každý cíl však může být implementován jedním nebo více 

procesy. Proces se rozpadá na jeden nebo více podcílů, jež jsou  implementovány dalšími 

podprocesy. 

 

2.3 Závěr 

Finálním cílem tvůrců bylo vytvořit universální nástroj na prototypování chování 

virtuálních lidí jednajících v rozsáhlých světech, který by vycházel z mechanismů 

osvědčených u dřívějšího projektu ENTs [1] a navíc řešil problémy s rychlostí běhu 

rozsáhlých virtuálních světů  a problém s rozšiřováním o nové objekty. Samotná 

inteligence IVE spočívá ve dvou bodech: 
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1. Prostředí umí samo „inteligentně“ virtuální lidi navigovat. To je možné díky 

tomu, že chování postav je representováno distribuovaným způsobem v prostředí, 

nikoli v jejich „hlavách“. 

2. Simulace je automaticky „inteligentně“ zjednodušována v místech, která 

nesleduje uživatel nebo kde se obecně nic podstatného neděje. 

V této kapitole jsem se zmínil o simulátoru rozsáhlých virtuálních světů – IVE           

a přiblížil základní techniky, které využívá. Pro používání editoru je nutné znát IVE 

a jeho tvorbu modelů světa. 

 

Kapitola 3  

Analýza  

 

3.1  Úvod 

Před začátkem práce na architektuře editoru bylo nutné se nejprve seznámit 

s prostředím IVE a poté postupně vznikala analýza editoru společně s požadavky    

na jeho funkčnost. V této kapitole shrnu základní požadavky na editor a obecné 

problémy, před kterými se stálo. Dále popíši analýzu vlastních částí editoru 

(komponenty a moduly) a zaměřím se opět na požadavky a následné problémy při 

návrhu těchto částí. Mé vlastní části aplikace jsou komponenty Project,              

XML Loader, XML Saver a modul MPG. 

 

3.2  Obecné problémy a požadavky na aplikaci 

XML. Ve fázi analýzy projektu vzešly na budoucí editor následující požadavky. 

Editor by měl zakrýt pohled na vytváření modelu světa v xml a zjednodušit ho 

pomocí vhodného grafického uživatelského rozhraní. Musela se však zachovat 

zpětná kompatibilita výsledného naeditovaného světa v podobě xml kódu v souboru, 

neboť ten je následně spouštěn v IVE.  
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Jedním z hlavních požadavků bylo, aby editor uměl zpracovávat vstupní xml soubor, 

ze kterého se vytvoří vizuální podoba světa, jež editor nabízí, a poté zpětně ukládat 

tento vizuální pohled uživatele na svět opět do souboru v podobě  xml kódu.  

Editování světa. Další požadavek byl, aby se v aplikaci daly editovat veškeré 

vlastnosti IVE světa na základě jeho specifikace. Jednalo se především o editování 

topologie světa, lokací, objektů, procesů a jejich hierarchického plánu, géniů         

pro lokace a géniů pro Enty.  

Projekt. Stejně jako většina dnešních vývojových prostředí by měl i navrhovaný 

editor nabízet možnost sdružit vytvářenou práci do jednoho celku, později 

označenou slovem Projekt. Projekt by měl představovat rozpracovaný svět uložený 

v jednom či více souborů, ke kterým se můžeme později kdykoliv vrátit, načíst      

do editoru a pokračovat v rozpracované práci.  

Kompilování. Další požadavky byly možnost spouštět v aplikaci extérně různé 

editory pro editování java tříd, možnost kompilace těchto tříd a vytvoření jar 

souboru obsahující potřebné zdroje pro běh simulace (grafiku a přeložené Java 

třídy) a také možnost spouštění naeditovaného světa v IVE přímo z editoru.             

V neposlední řadě byl kladen požadavek vytvořit grafické uživatelské rozhraní         

s přehledným a jednoduchým ovládáním. 

Pluginy. Vzhledem k tomu, že na projektu pracovalo více lidí, bylo nutné předem 

vyřešit  problémem, jak vhodně rozdělit aplikaci na části - pluginy, jisté programové 

celky, na kterých pracoval každý z účastníků samostatně. Neboť se kladl požadavek 

na budoucí rozšiřitelnost editoru o nové pluginy, vzniklo jádro celé aplikace, které 

spravuje tyto pluginy a vytváří z nich plně funkční aplikaci (obr. 5). Bližší popis 

jádra a komunikace mezi jednotlivými pluginy najdete v [20] . 
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Obr. 5  Pluginy jsou nahrávány pomocí Loaderu do aplikace. 

   

3.3  Komponenta Project  

Požadavky a problémy. Tato komponenta vznikla za účelem vyřešit problém, jak 

uživateli uložit rozpracovaný svět a poté ho zpětně načíst do této nedokončené 

podoby. S tím souvisel problém kam a v jaké podobě by se měl rozpracovaný svět 

uložit, neboť tento rozpracovaný svět se může skládat ze spousty obrázků, Java tříd 

a neúplného xml výstupu.  

Návrh řešení. Byla zvolena adresářová struktura (obr. 6) jednoznačně reprezentující 

umístění jednotlivých částí světa. Adresář Sources vznikl pro ukládání zdrojů           

v podobě Java tříd a obrázků představující grafickou reprezentaci objektů a lokací. 

Dále vznikly adresáře EntGenius a LocationGenius pro génie patřící pod modul 

procesů a cílů a adresář Saved obsahující uloženou xml reprezentaci rozpracovaného 

světa. Další adresáře vznikají při vytváření nového projektu jako důsledek dalších 

požadavků na tuto komponentu, které souvisí s možností kompilace zdrojů             

do výsledného jar souboru a následné spuštění vytvořeného světa v IVE. Proto      

při kompilaci světa vznikají adresáře Compile, obsahující zkompilované Java třídy 

odpovídající naeditovaným lokacím, objektům, geniům a procesům a adresář 

Complete obsahující výsledný zabalený svět do jednoho jar souboru společně           

s výsledným xml souborem, který odpovídá naeditovanému světu. Další vzniklé 
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pomocné adresáře jsou využity jednotlivými moduly pro vlastní účely a různé 

dočasné ukládání dat nebo jiných nastaveních spojené s daným modulem.  

 

Obr. 6 Adresářová struktura projektu 

 

3.4  Práce s xml v Javě a jiné možné přístupy 

Jedna s klíčových činností editoru je práce s xml. Jde o načítání a ukládání světa      

do xml souboru, který je následně spouštěn v IVE. Svět popsaný v xml souboru 

obsahuje velké množství elementů a atributů. Při jeho načítání se stálo před 

problémem, jak zajistit, aby určité  elementy  byly načteny do pluginů, které s nimi 

již dále pracují. Zpětně byl problém, jak zajistit, aby z editovaných částí světa 

z jednotlivých pluginů byl vytvořen výsledný validní xml soubor. Musel se najít 

určitý mechanismus, technologie, umožňující projít xml soubor a vybrat z něj 

potřebné elementy a ty dále předat konkrétním pluginům. 
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Možnosti práce s XML. Zaměřme se na chvíli obecně na možnosti zpracování xml 

dokumentů pomocí rozhraní, které v současné době nabízí jazyk Java zvolený pro 

tvorbu editoru. Je zřejmé, že formát xml čeká světlá budoucnost, avšak způsob jeho 

zpracování dnes nenabízí nějak zvláštní komfort - řešením by mohla být díky své 

rozšířenosti právě Java.   

Přibližme si samotnou manipulaci s xml dokumentem [16]. Nejčastější operací s xml 

dokumentem je jeho načítání a k tomuto účelu slouží speciální knihovny                

tzv. parsery. Jejich úkolem je čtení a analýza xml dokumentu a následný převod      

do infosetu (definice abstraktního datového modelu xml dokumentu). Součástí 

infosetu již nejsou jen samostatné znaky, ale elementy, atributy a textové obsahy 

elementů.  

První parsery pracovaly na událostmi řízeném rozhraní. Při postupném čtení 

dokumentu se volaly funkce pro obsluhu důležitých událostí (začátek a konec 

elementu, název elementu, textový obsah). Tento způsob zpracování je velmi rychlý 

a má malé paměťové nároky. Naopak nevýhodou je, že je nutno zpracovat dokument 

během jednoho sekvenčního průchodu. Nejznámějším rozhraním tohoto typu je SAX 

(Simple API for xml) [17]. 

Pro zvýšení komfortu při programování je nutný přístup ke kterékoliv části xml 

dokumentu. Dokument je proto nutno převést do tzv. stromové struktury. 

Standardním rozhraním pro tento typ zpracování je DOM (Document Object 

Model)[4].  Celý dokument je zpřístupněn pomocí objektů, které zastupují jednotlivé 

prvky (elementy, atributy, textový obsah), přičemž každý objekt odpovídá jednomu 

uzlu ve stromu. Strom je pak možno libovolně procházet a zpracování xml se tak 

stává snazším. Nevýhodou je však vysoká paměťová náročnost a tedy nižší rychlost. 

Samotné načítání je také velmi pomalé, neboť každý element vytváří v paměti 

objekt.   

Pro Javu existuje velké množství knihoven pro práci s xml.  V současnosti existuje 

několik skupin rozhraní JAX (Java API for XML) [8], které je velmi podobné 

rozhraním DOM a SAX. JAXP je dnes považováno za standardní API pro práci s xml 

v Javě.  Speciálním xml rozhraním pro Javu z rodiny JAXP je JDOM [9]. Snaží se 

snížit nedostatky parserů SAX a DOM. Výsledkem je pak výrazně snazší čtení                    

a manipulace s dokumentem. JDOM v sobě neosahuje parser, avšak umožňuje 
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načítání dokumentu  „prohnaného“ přes SAX nebo  DOM strom. Výstup z JDOMu 

se pak z paměti může zapsat do souboru, do DOM stromu nebo je možné 

vygenerovat proud SAX událostí.  

Zvolen JDOM. JDOM je open source projekt, který se snaží vytvořit nové API pro 

manipulaci s xml v Javě.  Již  podle jména je podobný w3c DOM, které je ale 

nezávislé na programovacím jazyku. Byl vytvořen (a stále ještě je tvořen, protože 

aktuální verze je JDOM 1.1 release) speciálně pro Javu, což mu dovoluje používat 

veškeré její vlastnosti (přetěžování metod, reflections, collections, ...) a být tak 

intuitivnější a lépe použitelný než DOM. JDOM dokáže spolupracovat s ostatními 

xml API - například může číst z DOM i SAX zdrojů a odesílat výsledky                   

do komponent, které očekávají DOM strom nebo SAX proud. Je rozdělen na 4 hlavní 

balíky (ostatní balíky jsou hlavně pomocné): 

• org.jdom - v tomto balíku jsou třídy základních entit xml (Attribute, Element, 

Text, ...) a také třída, která reprezentuje JDOM dokument - Document.  

• org.jdom.input - v tomto balíku jsou třídy, které vytvářejí JDOM dokumenty 

ze souboru nebo jiných zdrojů. Nejdůležitější je třída SAXBuilder, která 

vytváří JDOM dokument pomocí SAX parseru. Třída DOMBuilder vytváří 

JDOM dokument z DOM dokumentu.  

• org.jdom.output - třídy v tomto balíku zajišťují převedení JDOM dokumentu 

na jiné dokumenty. Nejdůležitější třídou je XMLOutputter, který vypíše 

dokument v textové podobě.  

• org.jdom.transform - třídy z tohoto balíku zajišťují XSLT transformace.  

Protože práce s xml byla v editoru jednou z klíčových věcí, byla zvolena právě 

technologie JDOM pro její jednoduchost spojenou s vytvářením nového dokumentu 

přímo ze souboru a pro její pohodlnost při procházení zpracovávaného dokumentu. 

 

3.5  Načítání a ukládání dat – komponenty XML Loader a XML Saver 

Problémy načítání a rozdělování vstupních dat. Jak již bylo výše uvedeno, jeden 

z klíčových problémů bylo vyřešit načítání a ukládání dat v podobě xml souboru 

odpovídající gramatice modelu světa pro IVE. Obecně lze říci, že při zpracování 
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vstupního souboru bylo důležité ho správně „rozkouskovat“ na části, které byly dále 

předány správným pluginům v aplikaci.  

Návrh řešení. Ze vstupního souboru je za pomocí SAXBuilderu [17] vytvořen 

dokument v podobě stromu, jehož jednotlivé uzly jsou předávány příslušným 

pluginům ke zpracování. Konkrétní plugin již zajistí další zpracování tohoto uzlu 

stromu.  

Problémy zpětného spojení a uložení xml. Zpětné uložení modelu světa               

do výsledného xml souboru vyžadovalo spojení „xml výstupu“ od jednotlivých 

pluginů do jednoho výsledného validního xml souboru. Jednotlivé „xml výstupy“   

od pluginů mohly být však pozměněny na předem dohodnutých místech označené 

značkami - „flagy“. Bylo třeba jasně vyspecifikovat, na kterých místech a v jaké 

formě se tyto „flagy“ budou vyskytovat a jakým způsobem bude postaráno o tvorbu 

výsledného validního xml světa. 

Problémy s géniema a možná řešení. Důvod modifikace některých uzlů ve stromu 

- použití „flagů” a jejich nahrazování validními elementy byl dán především 

rozdělením aplikace na pluginy, ve kterých je vždy možné editovat pouze logicky 

související části světa.  

Jedná se především o problém s géniema a to jak s géniem pro Enta, tak géniema 

lokací. Ent, jako objekt světa, je editován v jednom z pluginů, avšak jeho mysl je již 

editována v jiném. Zde se stálo nad problémem jak sestavit validní xml popis Enta 

společně s jeho myslí. Jeden z možných přístupů mohl být pomocí navrženého 

systému komunikace mezi pluginy. Fungovalo by to tak, že po naeditování génia 

v jednom z pluginů by se konkrétnímu Entovi přiřadil tento génius. Společně však 

s tím by si plugin, ve kterém byl Ent vytvořen, musel pamatovat xml popis génia.  

To se však zdálo těžkopádné, neboť plugin objektů by v sobě musel mít datové 

struktury pro uchování informací o mysli Entů, ale ta už se editovala v jiném 

pluginu. Návrh byl tedy takový, že u daného Enta se vytvoří jakýsi „flag“, značka 

jednoznačně identifikující génia přiřazeného Entovi. O doplnění správného xml kódu 

na místo této značky se již stará vrstva aplikace, tvořící výslednou validní podobu 

světa s následným uložením do xml souboru. Jedná se o komponentu XMLSaver . 
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Podobný problém se řešil i u lokací, které mohou mít jednoho čí více géniů. Lokace 

samotné jsou opět editovány v jiném pluginu než jejich geniové - specialisté.         

Při přiřazení génia lokaci se u ní pouze vytvoří podobný „flag“ jako u Enta.            

O správné doplnění korektního xml kódu se již stará komponenta XMLSaver. Bližší 

popis „flagu“ a doplňování korektního xml je popsáno v  [10] . 

 

3.6  Modul procesů a cílů – MPG 

Požadavky. Architektura tohoto pluginu vychází z jeho požadavků, kterých jistě 

nebylo málo. Jednalo se především o spolupráci s ostatními částmi aplikace - 

vrstvou operující s načítáním a ukládáním xml dat a o spolupráci s jinými pluginy 

(především s pluginem objektů a lokací).  Jeden z hlavních požadavků byla možnost 

editování procesů a cílů a všech jejich atributů dle specifikace modelu světa pro IVE. 

Editování linků, géniů pro Enta a géniů pro lokace. Plugin by měl umožňovat práci 

s repositářem procesů, zobrazovat hierarchický plán procesů a umožnit uživateli 

zobrazit přehled všech naeditovaných procesů. Nedílnou součástí pak bylo 

usnadnění práce při editování pravidel a možnost editovat vybrané procesy pomocí 

oblíbeného Java editoru uživatele.  

Při analýze a následné implementaci grafického uživatelského rozhraní pluginu byla 

využita podpora balíčků v Javě s třídami Observable a Observer [5], které v sobě 

zahrnují architekturu MVC (Model – View – Controller) [21] . 

Model je objekt, který reprezentuje data v programu. Udržuje data  a řídí veškeré 

operace nad těmito daty. Model má zodpovědnost za udržení spojení mezi ním         

a Pohledem (View) a je zodpovědný za ohlášení změn v modelech jednotlivých 

pohledů, které jsou u něj zaregistrovány. Pohled je objekt představující vizuální 

podobu dat reprezentované modelem a spolupracuje s modelem skrz referenci         

na něj. Kontrolér (Controller) je objekt poskytující úmysl pro interakci uživatele 

s daty reprezentované modelem a spolupracuje s modelem také skrz referenci na něj. 

Jak již bylo uvedeno, programovací jazyk Java poskytuje podporu pro MVC 

architekturu pomocí dvou tříd Observer a Observable. Observer je objekt, který si 

přeje být upozorněn, když se změní stav nějakého jiného objektu. Observable je 

objekt o jehož stav se zajímáme a ke kterému se jiné objekty registrují, aby byly 
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upozorněny při změně jeho stavu. Typický Model v pluginu  je podtyp třídy 

Observable a Pohled  je podtyp třídy Observer. Tyto dvě třídy již obsahují 

mechanismus, pomocí kterého je Pohled automaticky notifikován při změnách 

v modelu.  

Součástí modulu MPG jsou i třídy a k nim příslušné grafické uživatelské rozhraní 

využívající jiný přístup než třídy Observer a Observable. Například instance třídy 

JTree, definovaná v balíčku javax.swing [7], je zástupcem komponenty typu Pohled. 

Již samotná třída JTree je založena na architektuře MVC.  

 

3.7  Závěr 

Po rozdělení práce se studentem Jiřím Vorbou jsem se začal věnovat těmto 

funkčním částím editoru, ze kterých později vzešly ucelené programové části 

aplikace: Komponenta Project, komponenty XML Loader a XML Saver a modul 

procesů a cílů – MPG.  V této kapitole jsem tak nejprve popsal obecné požadavky     

a problémy na editor. Poté se zaměřil na ty komponenty a moduly jichž jsem byl 

tvůrce. Pospal jsem komponentu Project a zdůvodnil její adresářovou podobu. 

Zmínil jsem se o zpracování xml dokumentů v Javě a následně nastínil problém        

s načítáním a ukládáním dat, které bylo velice podstatnou funkčností editoru. 

Poslední část této kapitoly byla věnována modulu procesů a cílů, jeho požadavkům   

a použití architektury MVC. 

 

Kapitola 4 

Implementace  

 

4.1  Úvod 

Cílem této kapitoly je přiblížit implementaci vlastních částí aplikace. Zmíním se      

o komponentě Project a jejích všech hlavních činností. Podrobně ukáži, jak je 
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implementováno načítání a ukládání dat spojené s problémem rozdělení xml světa  

do více pluginů a závěrem popíši klíčové třídy modulu procesů a cílů. 

 

4.2  Komponenta Project 

O funkčnost této komponenty se stará třída Project, která v sobě obsahuje metody 

pro nastavení, otevření, uzavření a vytvoření nového projektu. Třída dále obsahuje 

metody pro načítání a ukládání xml souborů, metody pro kompilaci světa                

do výsledného jar souboru a spuštění v IVE.  

Nový projekt. Při založení nového projektu uživatel nastavuje v pomocném dialogu 

název a cestu k projektu a následně třída Project spouští metodu pro vytvoření 

předem navržené adresářové struktury společně s  konfiguračními soubory.  Poté   je 

zaslána zpráva ostatním pluginům o založení nového projektu, které tím reagují 

zviditelněním a zpřístupněním (obr. 7). 

 

Obr. 7  Založení nového projektu 

Otevření projektu. Při otevření projektu je opět vyvolána třída s pomocným 

dialogem, kde uživatel určí cestu k dříve uloženému projektu. Před otevřením je 

vyvolána verifikační procedura, kontrolující, zda všechny dříve uložené součásti 

projektu jsou na svém místě a nebyly odstraněny. Poté dojde k nastavení 

proměnných tříd a je volána služba komponenty XMLLoader pro načtení xml 

souboru. Pokud je soubor validní, posílá se zpráva ostatním pluginům o úspěšném 

otevření (obr. 8) 



 
23 

 

Obr. 8 Otevření projektu. 

Uložení projektu. Při uložení projektu je vyvolána třída s pomocným dialogem 

oznamující proces ukládání. Je zavolána služba komponenty XMLSaver  pro tvorbu 

výsledného xml světa a následně je vytvořen nový verifikační soubor obsahující  

adresářovou strukturu projektu (obr. 9). 

 

Obr. 9 Uložení projektu 

Zavření projektu. Při zavření projektu je uživatel dotázán na uložení a pokud ho 

odsouhlasí, je provedeno uložení xml světa. Následně je zaslána zpráva ostatním 

pluginům na zavření projektu. Pluginy tak mohou provést uvolnění svých datových 

struktur a poté dojde k nastavení všech proměnných tříd v projektu na defaultní 

hodnoty (obr. 10).  
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Obr. 10 Zavření projektu 

Nastavení editoru. V průběhu vytváření instance objektu Project jsou načteny 

informace o nastavení editoru z konfiguračního souboru. V otevřeném dialogu       

pro nastavení projektu jsou vyplněny nové hodnoty a poté je vytvořen nový 

konfigurační soubor editorcfg.dat (obr. 11). 

 

Obr. 11 Nastavení editoru 

Sestavení světa (BuildWorld). Sestavení světa spočívá v kompilaci všech zdrojů, 

vytvoření xml výstupu společně s jar souborem. Nejprve je provedena kontrola 

správného nastavení cest k IVE (ive.jar), kompilátoru a archivátoru Javy (javac, jar). 

Pro kompilátor je vytvořena příkazová řádka obsahující všechny Java soubory      

pro přeložení a poté je spuštěn proces kompilace. Po úspěšné kompilaci je přesunuta 

potřebná grafika do adresáře Compile a následně je spuštěn proces tvorby jar 

souboru. Poslední částí sestavování světa je vytvoření výsledného xml souboru 

voláním služby komponenty XMLSaver (obr. 12). 
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Obr. 12 Sestavování světa 

Spuštění v IVE. Nejprve je provedena kontrola cesty k IVE (ive.bat). Následně je 

sestavena příkazová řádka a spuštěno IVE s parametrem světa v novém procesu 

voláním funkce exec knihovny Runtime (obr. 13). 

 

Obr. 13 Spuštění světa v IVE 

 

4.3  Komponenty XMLLoader a XMLSaver 

XMLLoader. Komponenta XMLLoader je implementována ve třídě XMLLoader      

a vlastní klíčovou metodu loadXML, která je volána z komponenty Project při 

potřebě načtení xml souboru. Z tohoto souboru je postaven xml strom                        

a zkontrolována validita oproti souboru IveWorld.xsd. Následně je xml strom 

„rozkouskován“ a postupně jsou volány služby potřebných pluginů pro další 

zpracování (obr. 14). 
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Obr. 14  Implementace průběhu načítaní xml souboru 

Přibližme si nyní klíčovou implementaci funkčnosti třídy XMLLoader. Následující 

obrázky ukazují “rozkouskování” vstupního xml souboru a předání jednotlivým 

pluginům aplikace. 

1. krok – kompletní xml reprezentace v podobě stromu 

 

Obr. 15 Vstupní xml soubor v podobě stromu 
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2. krok – rozdělení vstupního xml souboru na „podstromečky“. 

 

Obr. 16 Rozdělení  původního stromu na „podstromečky“, které se předají správným pluginům na 

další zpracování. 

3. krok – předání pluginům 

 

Obr. 17 Kořeny „podstromečků“ z předchozího rozdělování  jsou předávány konkrétním pluginům 

na další zpracování. 

Popis průběhu jednotlivých kroků rozdělování vstupních xml dat: 

1. krok. Nejprve je vytvořena stromová struktura z dokumentu pomocí třídy 

SAXBuilder.  

2. krok. Poté, co je získán odkaz na kořenový element, je strom rozdělen na uzly, 

které svým obsahem určují jednotlivé editované části světa. (Například uzel 

reprezentující objekty, uzel reprezentující lokace, uzel reprezentující procesy, uzel 

se zvuky a uzel nastavení simulace.) 

3.krok. Kořeny „podstromečků“ jsou předány jednomu nebo více pluginům, které je 

dále zpracovávají a rekonstruují z nich editovaný svět. (Například uzel reprezentující 
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lokace je předán jak pluginu objektů a lokací, tak pluginu cílů a procesů. Uzel 

reprezentující objekty je předán pluginu objektů a lokací a uzel reprezentující 

šablony procesů je předán pluginu cílů a procesů.) 

XMLSaver. Komponenta XMLSaver je implementována ve třídě XMLSaver. 

Obsahuje klíčovou metodu createXML, která je volána z komponenty Project při 

potřebě uložení projektu nebo uložení světa do jiného xml souboru. Před samotnou 

tvorbou výsledného xml souboru jsou volány služby potřebných pluginů na získání 

částí xml světa a dalších potřebných informací pro vytvoření výsledného validního 

xml výstupu. 

Přibližme nyní klíčovou implementaci návrhu funkčnosti této komponenty. 

Následuje průběh spojení výstupů od jednotlivých pluginů do výsledného xml 

souboru.  

1. krok – získání „kousků“ světa od jednotlivých pluginů v podobě xml stromů 

 

Obr. 18 Získání kousků světa od jednotlivých pluginů v podobě xml stromů. Modré body znázorňují 

validní elementy. Červené znázorňují chybějící části větve. Například plugin objektů a lokací vytvoří 

xml reprezentaci o objektech a lokacích,  avšak jednotlivé objekty a lokace mají linky na procesy. Ty 

se však editují v jiném pluginu. Proto nemůže plugin objektů a lokací vytvořit úplnou xml 

reprezentaci o objektech a lokacích a tak pouze doplní na předem dohodnutá místa značky - “flagy”,  

označeno červeně. 
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2. krok – spojení „kousků“ světa získaných od pluginů do validní xml podoby 

 

Obr. 19 Na místa kam byly vloženy „flagy” jsou doplňovány správné xml podstromy. Tuto proceduru 

provádí komponenta XMLSaver – spojuje výstupy od jednotlivých pluginů a doplňuje správné 

„podstromečky“  na předem dohodnutá místa určená „flagy”. 

3. krok – kompletní validní xml strom reprezentující naeditovaný model světa 

 

Obr. 20 Hotová xml reprezentace modelu světa připravená na výstup do souboru.  

Popis průběhu jednotlivých kroků spojování „xml výstupů“ od pluginů: 

1. krok. Každý z pluginů dokáže vrátit jistý „xml výstup” reprezentující pouze část 

celého naeditovaného světa (plugin procesů zná procesy, plugin objektů objekty). 

2. krok. Některé pluginy nedávají zcela korektní a  validní  xml výstup vzhledem 

ke specifikaci modelu světa pro IVE. Na předem dohodnutých místech pouze 

zanechávají značky – „flagy“. Většinou se jedná o předem navržený název elementu 

s jeho atributy. Komponenta pro tvorbu, spojování a ukládání výsledného xml světa 

na tyto místa doplní jiné stromy, aby vzniknul korektní a validní xml výstup. 
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3. krok. Výsledný korektní strom. Je to již validní reprezentace modelu světa a nyní 

je možné ho uložit do výsledného xml souboru. 

 

4.4  Modul procesů a cílů -  MPG 

Třídní model. Třídní model toho pluginu obsahuje několik desítek tříd. Jejich 

funkčnost vychází z požadavků na tento plugin a během procesu analýzy a následné 

implementace by se tyto třídy daly rozdělit do určitých oblastí.  

Jednak vznikly třídy starající se o seznamy editovaných procesů, procesů 

v repositáři, linků a géniů. Tyto třídy obsahují všechny naeditované entity                  

a uchovávají tak veškerá data tohoto pluginu (jsou označeny slovem databáze). 

Kolem nich existují skupiny tříd představující editované elementy (gtrigger, 

gcontext, pcontext, psuitability, process, goal, sources a další). Další skupinou tříd 

jsou jednotlivé modely tabulek a stromů  a k nim náležející grafické uživatelské 

rozhraní v podobě stromů, tabulek a pomocných dialogových oken (obr. 21).  

 

Obr. 21 Vzniklé skupiny tříd 

Modul procesů a cílů je zpravován třídou MPG (modul of processes and goals). 

Zahrnuje v sobě editaci procesů, které jsou rozděleny do několika tříd. Třída 

PETreeView implementuje práci se stromy procesů, repositářema a hierarchickým 

plánem. Třída InspectorView se stará o editaci atributů procesu a posílá tyto změny 

do seznamu procesů – databáze procesů (spravováno třídou ProcessDB). Pravidla 

jsou editovány ve třídě ExpressionView, která klade dotazy na třídu XMLChecker při 

validaci vkládaného pravidla a následně zasílá zprávu o vložení pravidla                   
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u vybraného procesu do databáze procesů. Práce se zdroji je implementována třídou 

SourceParamView, která také zasílá změny o úpravě zdroje daného procesu           

do databáze procesů. Přehled všech šablon procesů je implementován třídou 

ProcessViewerView, která pouze využívá služby komponenty Project pro získání 

cesty k aktuálnímu adresáři se zdroji a cestu k Java editoru. Modul MPG v sobě dále 

zahrnuje práci s géniema implementované třídami EntGeniusEditView                      

a LocationGeniusEditView. Tyto třídy při editaci géniů zasílají úpravy do databáze 

géniů, které jsou spravovány třídami EntGeniusDB a LocationGeniusDB a notifikují 

modul objektů a lokací za účelem přiřazení génia vybranému Entovi nebo lokaci. 

Poslední částí modulu MPG je tvorba linků a spojování je s procesy.  Ta je 

implementována ve třídě LinkEditorView a vužívá služby modulu objektů a lokací 

pro zjištění seznamu všech objektů a lokací ve světě. Seznam linků a informace        

o spojení s objekty a lokacemi je spravováno třídou LinkDB.  

 

Obr. 22 Výsledek implementace modulu MPG. Pohled na úvodní obrazovku po přepnutí na záložku 

MPG. 

 

4.5  Závěr 

V této kapitole jsem přiblížil implementaci vlastních programových částí aplikace. 

Rozebral jsem komponentu Project a její hlavní funkčnosti. Popsal jsem 
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implementaci načítání a ukládání dat v podobě xml a závěrem se zaměřil na modul 

procesů a cílů a jeho hlavní funkční součásti.  Následující obrázek ukazuje 

kompletní architekturu aplikace a jak  výše zmíněné komponenty a moduly jsou 

zasazené do jádra. 

 

Obr. 23. Náhled na architekturu celé aplikace. Návrh a implementace oranžových částí jsou mé vlastí 

komponenty a moduly. Šedé části navrhoval a implementoval student Jiří Vorba. 

 

Kapitola 5 

Testování 

 

5.1  Úvod 

V této kapitole popíši jakými způsoby se editor testoval. Nejprve představím 

navržený a vytvořený virtuální svět - SchoolDemoworld [11], který byl 

nejdůležitějším bodem testování a byl vytvořen tvůrci IVE editoru. Poté se zmíním   

o průběhu testování editováním jiných světů a následně popíši použití testovací 

utility pro hierarchický plán cílů a procesů. 
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5.2  Testovací svět – SchoolDemoworld 

Topologie. Náš testovací virtuální svět obsahuje pouze jedno město, ve kterém je 

postavena škola, sídliště a centrum města sloužící pro přechod ze sídliště do školy. 

Sídliště obsahuje 29 domečků, které jsou všechny stejné a mají pouze jednu vetší 

místnost rozdělenou vizuálně na  předsíň,  koupelnu s WC, kuchyň, obývací pokoj, 

spací pokoj a místnost s počítačem.  Z domečku je možné vyjít na ulici (obr. 24)      

a dostat se cestou jižní a severní částí centra do školy pouze přes přechody                 

a chodníky. Škola obsahuje 4 třídy (A, B, C, D), sborovnu pro učitele, ředitelnu        

a WC. Do všech těchto místností je možné se dostat pouze z chodby školy, ze které 

je také východ ven a dovnitř budovy. 

Objekty. Ve světě žije 29 Entů, 12 studentek, 12 studentů, učitelé matematiky, 

češtiny, zeměpisu, anglického jazyka a ředitel školy. Každý domek obsahuje 

rostlinky, stůl s počítačem, židli, záchod, umyvadlo, lednici, dřez, knihovnu, postel, 

pohovku a televizi. Venku na ulicích se nachází ohrádky, stromy, křoví a květiny. 

Ve třídách je pro žáky 8 stolů a 8 židlí, ve kterých při hodinách sedí. Dále pak 

učitelský stůl s tabulí, dveře do třídy, umyvadlo a několik rostlinek. Ve sborovně pro 

učitele je stolek s třídními knihami, 2 pohovky a stůl, stůl s počítačem, knihovna      

a stolek s kávovarem. V místnosti ředitele se nachází křeslo, stůl s počítačem, židle 

se stolem a červený koberec. V rohu ředitelny pak několik rostlin a akvárium 

s rybičkami. Na toaletě je 6 pisoárů a na chodbě několik rostlinek. 

Cíle a procesy Entů. Každý Ent má jako svůj hlavní cíl ve světě plnění denního 

plánu (obr. 4). Ráno v 7 hodin studenti vstávají a vychází ze svého domku do školy. 

Po chodníku a přechodech prochází studenti jižní a severní částí centra, až se 

dostanou do školy. Před začátkem výuky tráví čas na chodbě a v 8 hodin si usedají 

do třídy. Každý žák patří po celou dobu běhu simulace právě do jedné třídy, ve které 

se učí. Při hodině může žák dávat pozor a je schopen odpovídat na některé učitelovi 

otázky z oblasti matematiky, zeměpisu, českého jazyka a angličtiny. Pokud žák 

nedává pozor, tak pouze vykřikuje, nebo jen sedí a nedělá nic. O přestávkách se žáci 

schází na chodbě, kde vykřikují a neustále chodí tam a zpátky. Po ukončení výuky 

se vydávají zpět přes centrum města a ulice do svých domeků, kde tráví zbytek dne 

různými zábavami -  hrají si hry na  počítači, odpočívají na posteli, čtou si knihy ze 

své knihovny, dívají se na televizi nebo z ledničky vybírají ovoce a jí ho. Tyto akce 

se střídavě náhodně opakují až do desáté večerní hodiny, kdy ulehají spát.  
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Obr. 24 Testovací svět – SchoolDemoworld. Pohled na studenty kráčející do školy. 

Učitel vstává již v 6 hodin ráno a odchází ze svého domečku stejnou cestou jako 

studenti do školy. Před začátkem výuky tráví čas ve sborovně, kde vysedává           

na pohovce, prohlíží si knihovnu nebo pracuje na počítači. Při začátku vyučovací 

hodiny odchází každý z učitelů do rozvrhem dané třídy a vyučuje svůj předmět 

(učitel matematiky vyučuje matematiku, učitel zeměpisu zeměpis apod.). Při své 

výuce chodí učitel po třídě, vrací se zpět ke svému stolu, vypráví a klade otázky 

příslušným žákům, kteří podle toho, zda dávají nebo nedávají pozor, odpovídají          

na jeho otázky. Po skončení vyučovací hodiny se učitel vrací do sborovny,           

kde vykonává stejné činnosti jako před začátkem výuky. V pozdních odpoledních 

hodinách odchází domů do svého domečku, ve kterém se věnuje stejné zábavě jako 

student. Jde spát v 10 večer.  

Pan ředitel má ve škole několik činností. Jednak úřaduje ve své ředitelně 

odpočíváním v křesle, zaléváním rostlin nebo prací na počítači. Během vyučovacích 

hodin zajde na inspekci do tříd. V odpoledních hodinách se často nachází na chodbě, 

kde se prochází nebo jen odpočívá. 
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Obr. 25 Ukázka implementace návrhu procesů. V levé části je zobrazena činnost ředitele a učitele    

ve škole. V pravé části je vidět chování žáka ve třídě. 

 

 

5.3  Proč se testovalo editováním světů 

Vytvoření libovolně velkého světa bylo jistě bezpodmínečně nutné, neboť bychom 

uživateli předali editor, ve kterém jsme si vlastně vůbec nic nenaeditovali. Každý 

problém, který by se během testování neodhalil by mohl později způsobit hodně 

těžké chvíle uživatelům a případně také programátorům jež by je v budoucnu 

odstraňovali. Samotné vytváření menších kousků světa bylo prováděno po celou 

dobu tvorby editoru tak, jak byly doplňovány další a další funkčnosti, včetně 

uživatelského rozhraní. Především bylo třeba ověřit, zda probíhá správně načítání      

a ukládání světa v podobě xml, ověřit jeho gramatickou a sémantickou správnost      

a otestovat grafické uživatelské rozhraní při editaci rozsáhlejšího světa. 
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5.4  Testování editováním světů 

Jedno z prvních větších testování bylo prováděno načtením xml světa Tutoriálu                  

(zahradník s kytkou [14]), uložením ho, zkompilováním a spuštěním v IVE. Přesto, 

že se zdá být tento svět velice malý a jednoduchý, jak z pohledu topologie, tak         

z pohledu umělé inteligence zahradníka, ověřila se na něm především schopnost 

editoru načíst xml svět a po uložení a zkompilování ho spustit v IVE. Tím se 

provedlo otestování tříd, které měli tuto funkčnost na starosti. Vzhledem k tomu, že 

IVE poskytuje při načítání světa různé varovné hlášení, mohlo se díky nim 

programově ladit několik nedostatků a chyb při ukládání výsledného xml světa 

(například se ve varovných hlášení zobrazily informace o chybějící grafice a Java 

tříd). 

Samotná gramatická správnost světa byla snadno kontrolovatelná díky prováděné 

validaci oproti existující gramatice (viz. xsd soubor dle specifikace modelu světa 

k IVE).  O poznání bylo obtížnější zkontrolovat sémantickou správnost ukládaného 

xml souboru. Svět se vždy musel spustit v IVE a zkontrolovat „pohledem“ zda 

naeditovaná topologie je správná, zda svět obsahuje všechny objekty a Enti 

vykonávají procesy s korektními zdroji. Tímto se opět mohlo programově ladit 

několik nedostatků ve výsledném ukládaném xml souboru (například se zjistilo,       

že génius nemá přiřazený top level cíl a Ent se díky tomu ve světě vůbec nehýbal). 

Další testování bylo prováděno na Demoworldu [15]. Tento svět je již mnohem 

rozsáhlejší, obsahuje mnoho objektů, hierarchické lokace včetně lokací s géniema, 

netriviální hierarchický plán s desítkami cílů a procesů společně s jejich 

implementací v Javě a nemalé množství grafiky. Cílem bylo opět „rozchodit“ tento 

svět v IVE po úspěšném načtení, uložení, zkompilování všech zdrojů a vytvoření 

výsledného xml světa. Pro ověření gramatické správnosti byla využita validace.     

Pro programové odladění dalších několika chyb, které byly zjištěné ve výsledem xml 

souboru, byly využity opět varovné hlášení IVE při načítání světa a zprávy z logu 

vypisované při běhu simulace (zjistilo, že linky mezi lokacemi a procesy jsou 

nesprávné a tak se Enti  občas zasekli a „zpanikovali“). 

Sledováním běhu simulace byla pohledem zkontrolovaná topologie světa, 

„vyexpandováním“ všech lokací byla ověřena existence objektů a Entů. Cíle, 

procesy a géniové byly sledovány přes strom géniů v IVE, jež jednoznačně ukazuje 
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hierarchický plán Enta a právě vykonávající atomický proces společně s jeho zdroji. 

Tím se také ověřila správnost linků mezi objekty a procesy. Strom géniů podobně 

zobrazuje pravdivost nebo nepravdivost pravidel (gtriggerů, gcontext, pcotextů), 

které byly tímto také ověřeny. 

 

5.5  Testovací nástroj pro hierarchický plán cílů a procesů 

Ověřit po načtení světa do editoru a následném uložením ho do výstupního xml 

souboru desítky až stovky šablon procesů s jejich atributy se zdálo být velice 

zdlouhavé. Snadno se dal přehlédnout chybějící atribut, špatná hodnota atributu 

nebo  jiná chybovost a nekorektnost šablony. Z těchto důvodů jsem vytvořil 

testovací nástroj napomáhající ověřit gramatickou i sémantickou část šablon procesů 

a ověřit korektnost hodnot všech atributů šablony. 

Nástroj byl použit na přiloženém světě k IVE – Demoworldu. Předpokládejme,       

že máme všechny šablony procesů z tohoto světa v jednom souboru a označme      

ho jako  originální xml soubor. O těchto šablonách víme, že jsou vytvořeny správně     

a v IVE fungují bezchybně. Tento soubor načtěme do editoru a vzápětí uložme       

do souboru. Označme si tento uložený soubor jako zpracovaný výstupní xml soubor. 

Nyní se použije vytvořený testovací nástroj k ověření, zda všechny šablony procesů 

v originálním xml souboru odpovídají všem šablonám procesů ve zpracovaném 

výstupním xml soubor, který „prošel“ editorem.   

Hlavní funkčnosti nástroje a postupný běh ověřování jsou: 

• Kontrola porovnání počtu šablon v originálním a v zpracovaném výstupním 

souboru 

• Kontrola, zda každá šablona v originálním xml souboru je také obsažena     

ve zpracovaném výstupním souboru (ověřuje se podle processID) 

• Pro každou šablonu procesu jsou vytvořeny 2 soubory. Do prvního z nich je 

uložena xml reprezentace šablony z originálního souboru a do druhého 

z nich je uložena xml reprezentace stejné šablony ze zpracovaného 

výstupního souboru. Tím je možné zjistit pohledem  jejich případnou 

rozdílnost. 
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• Porovnání šablony procesu z originálního xml souboru s odpovídající 

šablonou ve výstupním xml souboru. Při nesrovnalosti ohlásí chybu a také 

počítá počet správných a špatných šablon. 

 

5.6  Testování tvorbou vlastního světa 

Vžít se do role uživatele a začít budovat svět od úplného začátku bylo dokonalým 

ověřením všech funkčností editoru, všech pohodlností i nepohodlností.  Před tvorbou 

tohoto světa bylo nemálo práce se samotnou přípravou a rozmyšlením si, co se       

ve světě bude dít a jak bude vše vypadat. Nejprve bylo nutné navrhnout samotnou 

simulaci, o čem svět bude a vše nejprve připravit a sepsat na papír. Další fáze 

spočívala ve vytvoření grafiky, navržení podrobné topologie lokací, objektů             

a bližšího popisu hierarchických plánů pro Enty (Jiří Vorba tvořil grafiku, objekty     

a lokace. Já jsem navrhoval génie, řídící logiku postav a slovní projevy). Až po této 

práci se mohlo přistoupit k editoru a začít svět tvořit. Tvorbou tohoto většího světa 

vznikly požadavky na úpravu a další dodělávky, které vedly k zjednodušení             

nebo lepšímu pohodlí při editování. 

 

5.7  Závěr 

Tvorbou  a spouštěním světů v IVE je možné říci, že bylo provedeno funkční 

testování, ověřující, zda aplikace dělá správně to, co dělat má a umí všechno,          

co umět má. Vytvořený testovací nástroj ověřil správnost hierarchického plánu         

a testovacím světem SchoolDemoworld , který byl navíc v rámci tutoriálu rozšířen  

o další objekty a nové procesy, byly evidentně ověřeny všechny funkčnosti editoru  

a doladěny chybějící nedostatky. Jednalo se především o doplnění nebo vylepšení 

některých částí grafického uživatelského rozhraní zjednodušující a urychlující 

tvorbu světa. Během tvorby světa se často používal repozitář a tak byla ověřena také 

jeho funkčnost. Při testování bylo využito samotné IVE, které díky svým výpisům  

do logu, varovných hlášení a stromů géniů poskytlo další informace pro  ladění 

aplikace. 
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Kapitola 6  

Budoucí práce 

 

6.1 Ukládání do více xml souborů 

Ukázkový svět Demoworld [15] je rozdělen do více xml souborů logicky popisují 

ucelené části světa. Editor však takovéto rozdělení do více xml souborů momentálně 

nepodporuje. Vytvořený svět je uložen do jediného xml souboru obsahující celý 

popis světa.  Stálo by za zvážení,  zda by editor nemohl nabídnout jakési „pokročilé“ 

ukládání světa, pomocí kterého by si uživatel určil jaké šablony (lokace, objekty, 

procesy) chce uložit do konkrétního souboru. Tím by se zpřehlednila představa        

o jednotlivých logicky souvisejících částí světa v podobě více výstupních xml 

souborů. 

 

6.2  Editor tříd jako další modul 

Některé části světa se implementují přímo v Javě a pro tyto účely se spouští externí 

předem nastavený editor. V původní analýze k IVE editoru byl  navrhován i build-in 

dovaný Java editor jako jeden z modulů. Nakonec se však zdálo jednodušší zvolit 

spouštění nějakého externího editoru než implementovat nový Java editor se syntax 

highliting, kterých je na světě již desítky.  

Java editor v podobě dalšího modulu v aplikaci (obr. 26) by však mohl nabídnout, 

kromě implementace potřebných částí světa v Javě, také určitý přehled v podobě 

seznamu všech souborů (lokací, géniů, procesů), které je nutné ve světě 

implementovat. Uživatel by tak získal lepší přehled o části světa, jež je  editována 

v Javě. 
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Obr. 26 Grafická podoba modulu na editování Java tříd. V levé časti je k dispozici seznam všech tříd 

s jejich className, které je ve světě nutné naeditovat (lokace, génie, procesy). Uprostřed je místo pro 

psaní zdrojového kódu v Javě - Code Area. Pro každou třídu je k dispozici nová záložka. 

 

Kapitola 7 

Nástroje pro výuku řízení virtuálních postav 

 

7.1 Úvod 

Součástí práce je i rešerše z oblasti nástrojů pro výuku programování řízení 

virtuálních postav. Úvodem se zmíním o pojmu virtuální člověk a oblasti zájmu 

studenta. Poté nahlédnu na IVE z pohledu výuky a jeho použití a dalšího rozšiřování. 

V další části následně naváži na vytvořený editor pro IVE a jeho použití ve výuce. 

 

7.2 Virtuální člověk – o co by měli mít studenti zájem 

Simulace umělých bytostí je stále více populárnější v akademické i průmyslové 

sféře. Typické aplikace zahrnují počítačové hry, virtuální vypravěčství, zábavné  

aplikace, vojenské simulace a modelování chování. Samotný fenomén virtuálních 
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lidí proniká v poslední době i mimo oblast počítačových her. Jedná se o softwarové 

agenty, kteří imitují lidské chování ve virtuálním světě a mají simulované, obvykle 

graficky zobrazené tělo. Z technického pohledu, každý virtuální člověk je nahlížen 

jako autonomní inteligentní agent - an autonomous intelligent agent [22],  který 

provádí rozmanité množství cílů v rozsáhlém dynamickém prostředí s účelem 

simulace uvěřitelného lidského chování.  

Obecně řečeno je virtuální člověk („virtual human“, „artificial human“, „human-like 

intelligent agent“ ad.) počítačový program, který imituje lidské chování v prostředí 

modelujícím přirozený reálný svět a který má virtuální tělo modelující tělo lidské. 

Prostředí a virtuální tělo jsou obvykle zobrazeny graficky. Prostředí bývá řízeno 

vlastním programem, jenž se většinou nazývá simulátor virtuálního světa nebo 

jenom virtuální svět. O vyobrazení dějů ve virtuálním světě se většinou stará 

komponenta, kterou si můžeme označit jako prohlížeč - zajišťuje jak grafickou,     

tak zvukovou stránku věci. Virtuální člověk ve virtuálním světě vykonává úkoly,  

jež předem vymezuje programátor nebo designér.  

Vykonáváním úkolu je míněno provádění určitých sekvencí akcí, přičemž množina 

povolených atomických (dále nedělitelných) akcí je obvykle předem daná a po dobu 

simulace se nemění. Virtuální lidé však pouze předstírají, že se chovají jako lidé, 

mají uživatele oklamat, to znamená chovat se uvěřitelně. Důraz je kladen                

na behaviorální stránku a to má mnoho rovin, počínaje věrohodností pohybu a konče 

vyjadřováním emocí. U virtuálních lidí se většinou nemodelují vnitřní  fysiologické 

nebo mentální pochody. Mohou však být imitovány, můžeme například chtít 

vytvořit virtuálního člověka tak, aby si uživatel myslel, že má hlad a že se chce 

najíst.  

Studenti by měli mít proto zájem o oblast softwarových agentů se zaměřením         

na modelování rozsáhlých světů s virtuálními lidmi. Virtuální lidé se také používají 

ve výukových aplikacích, filmu a šíře aplikací a řešených problémů ukazuje,          

že virtuální lidé jsou interdisciplinární fenomén. Hlavními disciplínami jsou 

softwarové inženýrství, počítačová grafika a aplikovaná umělá inteligence. 
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7.3 IVE ve výuce a jeho rozšiřování 

ISMA [3] (aparát, jenž umožňuje navrhovat a simulovat rozsáhlé virtuální světy a je 

klíčovou součástí IVE) a IVE je možné využít pro demonstrace mechanismů 

souvisejících s řízením virtuálních bytostí a pro realizaci konkrétních projektů. Díky 

grafickému uživatelskému rozhraní, které IVE nabízí, může být tedy použito během 

hodin výuky pro ukázku konkrétních technik jako je reaktivní plánování, LOD 

techniky a dalších problémů spojených s reprezentací v rozsáhlých světech. IVE jako 

simulátor virtuálního prostředí umožňuje studentům nechat simulovat jejich vlastní 

virtuální světy s jejich aktory.  Studenti se díky tomu mohou seznámit s vytvářením 

objektů a lokací v rozsáhlých virtuálních světech a s tvorbou umělé inteligence pro 

virtuální postavy.  

 

 
Obr. 27 Ukázkový svět – SchoolDemoworld – žáci právě vchází do učebny. Tento svět byl vytvořen 

tvůrci IVE editoru, kteří ho používali při testování a jeho tvorbou se především seznámili s virtuálním 

světem obydleným desítkami virtuálních postav a s implementací jejich umělé inteligence. 

IVE je možné použít především pro případové studie, simulace, pro vzdělávání,      

ve výuce a jako middleware.  Navíc kód je veřejně dostupný. Tím je možné ho dále 

využít pro navazující výzkum a snažit se jej rozšiřovat. Jmenujme některé práce, 

které již proběhly nebo stále probíhají. Jedná se například o výukovou simulaci 

virtuální firmy určenou pro manažery. Byl navržen teoretický model pro řízení 

virtuálních zaměstnanců a následně byla zadaná diplomová práce na implementaci 

modelu, kde IVE hraje roli middleware. Další projekt se týká virtuálního 
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vypravěčství, kde se tvůrci snaží navrhnout platformu pro tvorbu krátkých 

interaktivních příběhů, jež mají mít edukativní rozměr. V rámci projektu je vyvíjen 

drama manager pro IVE, na kterém pracují studenti Abonyi A. a Balaš D.  v rámci 

svých bakalářských prací. 

 

7.4 IVE editor jako nástroj ve výuce 

Dřívější způsob vytváření světů pro IVE nebyl příliš vhodný. Model světa a chování 

virtuálních postav muselo být popsáno v externích xml a Java souborech. Díky této 

bakalářské práci a vzniku IVE editoru je nyní možné používat IVE společně              

s editorem ve cvičeních jako nástroje pro výuku programování řízení virtuálních 

postav a to i pro studenty, kteří nestudují informatiku (ale psychologii, sociální vědy 

apod.). Díky IVE editoru je nyní možné vytvářet tyto světy mnohem jednodušeji        

a designér světa má vše graficky zobrazeno.  

IVE se tak zpřístupnilo širšímu okruhu lidí,  troufám si říct i nejen studentům 

vysokých škol, což byl také jeden z cílů tvůrců editoru. Dokáži si tedy představit,   

jak se IVE editor používá při výuce programování řízení virtuálních postav a tvorbě 

rozsáhlých virtuálních světů s virtuálními lidmi. Tím, že editor podporuje načítání 

dříve rozpracovaných projektů, načítání xml souboru popisující svět a  je k dispozici 

práce s repositářem, je možné snadno načíst topologii dříve rozpracovaného světa    

a student je tak velice jednoduše schopen přidávat vlastní nové objekty a lokace       

a tím svět postupně rozšiřovat. Nemusí nic tvořit od začátku. Stejně tak lze pracovat 

s hierarchickým plánem cílů a procesů. Snadno do něj přidávat své vlastní „nápady“, 

co by měla postavička ve světě dělat a takto se během několika málo minut stát 

programátorem virtuálních postav. 
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Obr. 28 Ukázka hierarchického plánu cílů a procesů pro virtuálního učitele  a části editoru           

pro nastavování parametrů procesu a editování pravidel. 

 

7.5 Závěr 

Na začátku kapitoly jsem uvedl pojem virtuální člověk a s ním společnou oblast 

zájmu studenta. Zaměřil jsem se na IVE jako simulátor virtuálních lidí a uvedl jeho 

využití ve výuce, další rozšiřování a probíhající projekty. Poté jsem zhodnotil, jak se 

IVE editor, jako nástroj, který zpřístupnil IVE širšímu okruhu lidí, dá využít            

ve výuce programování řízení virtuálních postav. 
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Kapitola 8 

Závěr 

 

Tato bakalářská práce mě vedla k podrobnějšímu seznámení se s programovacím 

jazykem Java a technologií xml. Vyzkoušel jsem si od začátku analýzu, návrh, 

implementaci a testování většího softwarového díla, jež předcházelo seznámením se 

s IVE a jeho tvorbou modelů světa. Výsledkem mé bakalářské práce je editor        

pro IVE, který splnil veškeré požadavky na původní specifikaci. Jsem přesvědčen,   

že díky tomuto nástroji se IVE zpřístupnilo širšímu okruhu lidí a to nejen studentům 

a odborníkům z oblasti IT. 
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Appendix 1 CD 

Na přiloženém CD je k dispozici: 

• IVE editor - zdrojové kódy, dokumentace javadoc 

• IVE editor - spustitelná aplikace  

• Ukázkový svět - SchoolDemoworld 

• Ukázkový svět - SchoolTutorialWorld 

• Repositáře objektů, lokací a procesů 

• Uživatelská příručka s tutoriálem k IVE editoru 

• Programátorská dokumentace 

• Původní analýza a specifikace 

• Testovací nástroj  

• Offline verze webových stránek zachycující průběh tvorby editoru 


